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חיסונים :מה לגבי ילדי
בית הספר בעלי
מערכת חיסונית
מוחלשת?

 .1מה פירוש "מערכת
חיסונית מוחלשת"?
ילדים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת מתקשים
להילחם ביעילות בזיהומים בכוחות עצמם .כתוצאה
מכך ,נמצאים ילדים אלו בסיכון גדול יותר לסבול
מסיבוכים של מחלות זיהומיות ,ויש לנקוט באמצעי
זהירות ובטיפולים נוספים.

 .2האם ילדים בעלי
מערכת חיסונית
מוחלשת יכולים ללמוד
בבית הספר?
ילדים שהמערכת החיסונית שלהם חלשה ביותר הם
פגיעים מכדי לשהות במקומות ציבוריים ואינם
יכולים ללמוד בבתי ספר .מאידך ,ילדים שהמערכת
החיסונית שלהם אינה חלשה באופן קיצוני ,בהחלט
יכולים ללמוד בבית הספר באישור הרופא המטפל.
ילדים שהמערכת החיסונית
שלהם חלשה ביותר אינם יכולים
ללמוד בבית הספר מכיוון שהם
פגיעים מכדי לשהות במקומות
ציבוריים.

 .3האם ניתן לחסן ילדים
בעלי מערכת חיסונית
מוחלשת?
ילדים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת בארה"ב
יכולים לקבל את כל חיסוני השגרה ,פרט לחיסונים
המכילים נגיפים חיים (כמו החיסונים נגד זיהומי
חצבת ,חזרת ,אדמת או אבעבועות רוח) 1.למרות
שבמרבית המקרים חיסון ילדים בעלי מערכת
חיסונית מוחלשת גורם ליצירת רמות נוגדנים
המקנה הגנה ,2-6מחקרים קליניים אודות בטיחות
החיסונים לא כוללים משתתפים בעלי מערכת

תורגם לעברית בשיתוף עם
העמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר)
hisunim.org.il

חיסונית מוחלשת 7.כמו כן חיסונים לא נבדקו
ליכולתם לגרום לסרטן ,מוטציות תורשתיות או
בעיות פוריות באוכלוסיה הכללית או בקרב בעלי
מערכת חיסונית מוחלשת 8.בשל המגבלות הללו,
לא ידוע האם התועלת שבמתן חיסון לילד בעל
מערכת חיסונית מוחלשת עולה על הסיכון
שהילד ייפגע מהחיסון.

 .4האם המצב החיסוני
של תלמידים אחרים
בבית הספר מהווה
סיכון משמעותי עבור
ילדים בעלי מערכת
חיסונית מוחלשת?
המצב החיסוני של תלמידים אחרים אינו מהווה
סיכון משמעותי עבור תלמידים בעלי מערכת
חיסונית מוחלשת ,מהסיבות הבאות (טבלה :)1
• חלק מהחיסונים אינם מונעים את הפצת החיידק
או הנגיף שנגדו הם מיועדים.
• לא כל המחלות הזיהומיות מדבקות.
• חלק מהמחלות הזיהומיות אינו מופץ בבית
הספר.
• חלק מהמחלות הזיהומיות גורמות רק לעתים
נדירות לסיבוכים בקרב ילדים בעלי מערכת
חיסונית מוחלשת.
• במקרה שילד בעל מערכת חיסונית מוחלשת
נחשף למחלות זיהומיות מסוימות ניתן לטפל בו
באמצעות אימונוגלובולינים (פלזמה המכילה
נוגדנים).

אימונו
גלובולין

של
החיסוני
המצב
תלמידים אחרים בבית
הספר אינו מהווה סיכון
משמעותי עבור ילדים בעלי
מערכת חיסונית מוחלשת.
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טבלה  :1מדוע המצב החיסוני של תלמידים אחרים בבית הספר אינו
מהווה גורם סיכון משמעותי לילדים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת?

יש חיסונים שאינם
מונעים את הפצת
החיידק או הנגיף שנגדו
הם מיועדים.
ילדים שקיבלו חיסון נגד דיפתריה ,טטנוס ושעלת
( )DTaPאו חיסון פוליו מומת ( ,)IPVעדיין עלולים
להידבק בחיידקים הגורמים לדיפתריה ,בחיידקי
שעלת או בנגיף הפוליו ,ולהפיץ אותם הלאה ,אפילו
כאשר הם עצמם חווים תסמינים קלים ,אם בכלל9-11.
מתצפיות מחקריות לא עלה שהחיסונים נגד שפעת
( TIVו )LAIV-מביאים לירידה משמעותית בתפוצת
השפעת12,13.

לא כל המחלות הזיהומיות
מדבקות.

טטנוס אינה מחלה מדבקת; כלומר ,היא אינה עוברת
מאדם לאדם בשום מצב14.

מספר מחלות זיהומיות אינן
מופצות בבית הספר.
בצהבת מסוג  Bלא ניתן להידבק באמצעות נשיקה,
חיבוק ,אחיזת ידיים ,שיעול ,עיטוש או שימוש משותף
בכלי אוכל 15,ואילו דרכי ההדבקה העיקריות בצהבת
מסוג ) Bמגע מיני ,הזרקת סמים או תינוק שנולד
לאם חולה) 16אינן מתרחשות בבית הספר .הידבקות
בנגיף הפפילומה האנושי ( )HPVמתרחשת באמצעות
יחסי מין ,ולכן אינה קיימת בבית הספר 17.הידבקות
בהמופילוס אינפלואנזה מסוג  )Hib( Bמתרחשת
בקרב ילדים צעירים מגיל בית הספר ,בדרך כלל עד
גיל 18. 3

מספר מחלות זיהומיות
גורמות לסיבוכים בקרב ילדים
בעלי מערכת חיסונית
מוחלשת רק לעתים נדירות.
מקרי תמותה כתוצאה מחזרת מתרחשים בקרב
תלמידים לעתים נדירות מאוד (מקרה מוות אחד
מחזרת לכל  100,000חולים בחזרת) 19,ומתצפיות
מדעיות עולה כי ילדים בעלי מערכת חיסונית
מוחלשת מתגברים על מחלת החזרת ביעילות
שאינה פחותה מכלל האוכלוסיה 20.שעלת ואדמת
מסוכנות בעיקר עבור תינוקות ועוברים ,ומתצפיות
מחקריות לא עלה כי מערכת חיסונית מוחלשת
מהווה גורם סיכון משמעותי לסיבוכים של שעלת או
אדמת בקרב תלמידים21.

במקרה שילד בעל מערכת
חיסונית מוחלשת נחשף למחלות
זיהומיות מסוימות ניתן לטפל בו
באמצעות אימונוגלובולינים
(פלזמה המכילה נוגדנים).
בקרב ילדים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת שנחשפו
לחצבת או לאדמת ,ניתן למנוע תסמינים חמורים
באמצעות אימונוגלובולין ( IGאינו מספק הגנה
לעובריהן של נשים הרות שנדבקו באדמת)22,23.
בקרב ילדים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת
שנחשפו לנגיף וריצלה זוסטר (אבעבועות רוח) ,ניתן
למנוע תסמינים חמורים באמצעות אימונוגלובולין
לנגיף זה ( 24.)VIGלילדים בעלי מערכת חיסונית
מוחלשת ניתן לתת גם אימונוגלובולינים נגד צהבת
מסוג  )HBIG( Bונגד טטנוס (1.)TIG

כל המקורות זמינים באתר physiciansforinformedconsent.org/immunocompromised-schoolchildren
הצהרות אלו נועדו למטרות מידע בלבד ואין לראות בהן עצה רפואית אישית.
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